
 عــن تجــارة تكــون أن إال بالباطــل بيــنكم أمــوالكم تــأكلوا ال آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

 (( إن اهللا كان بكـم رحيمـا )) (( بكـم ))وقوله:  رحيما )) . بكم كان اهللا إن أنفسكم تقتلوا وال منكم تراض

؛ ويؤيـد هـذا قولـه تعـاىل:  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))اخلطاب يعود إىل مـن ؟ إىل املـأمورين ؛ ألنـه خياطـب املـؤمنني 

ومل يريد يف القرآن إضافة الرمحة إىل اهللا تعاىل منسوبة إىل الكافرين يعـين مبعـىن العـام ؛  (( وكان بالمؤمنين رحيما ))

القــرآن إمـا علــى ســبيل العمـوم أو علــى سـبيل اخلصــوص بـاملؤمنني ؛ أمــا علــى فالرمحـة الــيت اتصـف اهللا ــا ذكـرت يف 

  د .سبيل اخلصوص بالكافرين فلم تر 

  ؟ (( وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))سؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

قيــل املــراد ــا: ال ت ... النفــاق يف (( وال تلقــوا بأيــديكم إلــى التهلكــة )) نعــم علــى أن اآليــة يف قولــه:  الشــيخ :

ســبيل اهللا فــتهلككم ، ولــيس املــراد اإللقــاء بــالنفس إىل مــا يهلكهــا كالقتــل والتعــرض لــه ؛ لكــن الصــحيح أن اآليــة 

  هي عامة . ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))و ((  عامة

فمــا املـراد بـالنفس هنــا  م رحيمـا ))(( ... وال تقتلــوا أنفسـكم إنـه كــان بكـسـؤال عـن معــىن قولـه تعـاىل:  السـائل :

  هل هي عامة أو خاصة ؟

عقوبـة املعتـدي االعتداء على الغري كاالعتداء على نفسه ؛ ألن الرسول جعـل عقوبـة املعتـدي علـى نفسـه ك الشيخ :

  على الغري أنه 

  ؟ (( وال تقتلوا أنفسكم ... ))سؤال عن الواو يف قوله تعاىل:  السائل :

؛ ألن هذه الواو حرف عطـف ... تقتضـي امل ... يقـول ال تقتلـوا أنفسـكم بأكـل األمـوال  ما هو صحيح الشيخ :

  ؛ بل يقال إن اهللا عزوجل ذكر النهي عن األموال وعن األنفس .

  سؤال عن بعض أحكام الدعوة إىل اهللا تعاىل ؟ السائل :

علــم ؛ مــنهج الســلف يف كــان حريصــا علــى ال يســأل عــن مــنهج الســلف ، مــنهج الســلفي يف أي شــيء ؟ الشــيخ :

و شـرح العقيـدة الواســطية ؛ يـدعون اهللا تعـاىل باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة واادلـة بــاليت أأيـش ؟ اقـرأ شـرح الطحاويـة 

وال ينكــرون علــى أحـــد  (( ويجــادلون أهـــل الكتــاب بــالتي هـــي أحســن إال الــذين ظلمــوا مـــنهم ))هــي أحســن 

    وي أو إمجاع السلف.اجتهاده إذا مل خيالف النص القرآين أو النب

 تجـارة تكـون أن إال بالباطـل بيـنكم أمـوالكم تـأكلوا ال آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  

 نصـليه فسـوف وظلمـا عـدوانا ذلـك يفعـل ومـن رحيمـا بكـم كـان اهللا إن أنفسـكم تقتلـوا وال مـنكم تراض عن

كريمـا  مـدخال وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا يسيرا إن اهللا على ذلك وكان نارا



 اكتســبن ممــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا وال

 والـذين واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنـا عليما ولكـل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا

  شهيدا )). شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت

(( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  

ســبق الكــالم علــى أول هــذه اآليــة وأظــن لــيس فيــه حيتــاج إىل مناقشــة ؛ بقيــت الفوائــد ؟ اآليــة كملناهــا  بالباطــل ))

  (( يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... ))نأخذ فوائد هذه اآلية  وبقيت الفوائد . 

(( ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل ولـه: ففي هذه اآليـة مـن الفوائـد: العنايـة حبفـظ األمـوال وعـدم العـدوان ؛ لق 

(( إال أن تكـون تجـارة عـن تـراض مـنكم )) ومن فوائدها: حترمي أخذ مال اإلنسان بغـري رضـى منـه ؛ لقولـه:  . ))

أخـذ للمـال بالباطـل ؛ وعلـى ومن فوائـدها: حتـرمي التعامـل احملـرم ولـو كـان برضـى مـن الطـرفني ؛ ألن التعامـل احملـرم  .

ومن فوائدها: أن من مقتضى اإلميان جتنب أكـل املـال بالباطـل ؛  ن على تعامل الربوي فإن ذلك حمرم .الطرفا هذا 

(( إال أن تكـــون املعـــامالت ؛ لقولـــه: عقـــود يف ومـــن فوائـــدها: اشـــرتاط الرضـــى  ألنـــه وجـــه اخلطـــاب إىل املـــؤمنني .

واز العقـد وصـحته ؛ ولكـن إذا كـان والرضـا إذا كـان صـادقا عـن العقـد ال إشـكال يف جـ تجارة عن تراض منكم ))

الحقـا فهـل ينفـذ العقـد أم ال ؟ وذلـك فيمــا يسـمى عنـد أهـل العلـم " التصـرف الفضــويل " يعـين لـو أنـين بعـت مــال 

شـخص بــدون إذنـه ورضــاه ولكـن أذن فيمــا بعـد ورضــي فهـل يقــع العقـد الســابق صـحيحا أو بــاطال ؟ إذا نظرنــا إىل 

قلنـا إنـه يكـون صـحيحا ألن هـذه التجـارة صـار مآهلـا إىل  عن تراض مـنكم ))(( إال أن تكون تجارة عموم قولـه: 

عمــوم الرتاضــي ، وهــذا القــول هــو الــراجح أن التصــرف الفضــويل إذا أذن فيــه صــاحبه فإنــه جــائز نافــذ ؛ وذلــك ألن 

يدخل فيه هذه الصورة ؛ ولكن بعض أهل العلم قـال: ال يصـح  (( إال أن تكون تجارة عن تراض منكم ))قوله: 

ن يف الشـراء أو مطلقا ، ال يصح مطلقا سـواء عـدل أو مل يعـدل وسـواء تصـرف يف ذمتـه أو يف عـني املـال وسـواء كـا

 فصل وفرق بني الشراء وبني البيع وقال إذا اشرتى لـه بذمتـه ومل يسـمه يف العقـد ورضـي فـال بـأس وإال يف البيع وبعد

ومن فوائـدها: حتـرمي القتـل ، قتـل  فال ؛ ولكن القول الراجح أنه مىت رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا .

وعلــى تفســري الثــاين مــن فوائــدها: أن املــؤمنني كــنفس واحــدة  . (( وال تقتلــوا أنفســكم ))اإلنســان نفســه ؛ لقولــه: 

: أن اهللا عزوجــل أرحــم باإلنســان مــن نفســه ؛ ألنــه ــاه أن ومــن فوائــدها وأن قتــل اإلنســان غــريه كأمنــا قتــل نفســه .

(( إن اهللا كـان بكـم رحيمـا ومـن فوائـدها: إثبـات صـفة الرمحـة هللا ؛ لقولـه:  يقتل نفسه فصار أرحـم بـه مـن نفسـه .

 والرمحة عند السلف صفة حقيقية ثابتة هللا عزوجـل ؛ وأنكرهـا املعطلـة ، أنكروهـا إنكـار تأويـل ال إنكـار تكـذيب ))

يعــين مل يقولــوا إن اهللا لــيس لــه رمحــة ؛ بــل قــالوا إن املــراد برمحتــه كــذا وكــذا متعللــني بــأن الرمحــة فيهــا شــيء مــن الرقــة 



واللني واهللا عزوجل ال يوصف ذا ؛ فنقول هلم: مباذا تفسـرون الرمحـة ؟ قـالوا: نفسـرها بـإرادة اإلنعـام واإلحسـان أو 

ة ــا يريــد اإلحســان فيحســن فهــذا ال جيــو ؛ والشــك أــم يف ذلــك نفســرها باإلحســان ؛ أمــا أن نقــول هنــاك رمحــ

وخالفوا إمجاع السلف ؛ وإمجاع السـلف قـد يقـول قائـل: أيـن إمجـاع السـلف ؟ فنقـول: التفسري خالفوا ظاهر القرآن 

الرمحـة ألن هـذا فهموه على مقتضى اللغة العربيـة فـإذا أثبـت اهللا لنفسـه الرمحـة أثبتـوا لـه إن القرآن نزل باللغة العربية و 

ظـاهر القـرآن ، وهـذه  هو األصل ؛ ونقول ملن قال إنه ال إمجاع: إيت حبرف واحد عن السلف يفسرون الرمحة بغـري

فائدة مهمة يندفع ا من شبه ولبس وقال أين إمجاع السلف ؟ نقول القرآن بني أيديهم ومل يفسروه خبـالف ظـاهره 

مبقتضـى اللسـان العـريب ؛ مث نقـول هلـم: أنـتم تفسـرونه بـاإلرادة فـرارا  ، واألصل أم فهموه علـى أيـش ؟ علـى ظـاهره

(( يريـدون  (( منكم من يريد  الدنيا ومـنكم مـن يريـد اآلخـرة ))من مشاة املخلوق بزعمكم واملخلوق له إرادة 

؛ فـإذا قـالوا: وال أحـد يشـك بـأن املخلـوق لـه إرادة  عرض الـدنيا واهللا يريـد اآلخـرة )) ( إنمـا األعمـال بالنيـات )

؛ وكـذلك إرادة املخلوق تليق ـم وإرادة اخلـالق تليـق بـه ؛ قلنـا هلـم: ورمحـة اخلـالق تليـق بـه ورمحـة املخلـوق تليـق ـم 

إذا فسـروا الرمحــة باإلنعـام الــذي هــو املخلـوق أو بالنعمــة الــيت هـي خملوقــة ؛ قلنــا: النعمـة ال تكــون إال بــإرادة واإلرادة 

مل يرحم ومل يرد النعمة ومل ينعم ؛ وذا تبني بطالن حتريفهم ونسميه حتريفـا ال تـأويال علـى  ال تكون إال برمحة ، من

ـــو ســـألناكم اآلن أيهمـــا أعظـــم أن حيـــرف القـــرآن والســـنة فيمـــا يتعلـــق بصـــفات اهللا أو فيمـــا يتعلـــق  كـــل تقـــدير ؛ ول

كان للعقل فيه ؛ فالواجـب إجرائـه علـى باألحكام التكليفية املتعلقة بأفعال العبيد ؟ األول الشك ؛ ألن األول ال م

ظاهره ؛ أما الثاين فهي أحكام تكليفية للعقل فيها جماز بالقياس مثال ، فيكـون التحريـف فيهـا أهـون ؛ وجتـد هـؤالء 

املعطلة ينكرون أشد اإلنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعـل املكلـف وال ينكـرون علـى أنفسـهم حتريـف 

(( ومـن فوائـدها: جـواز التجـارة واالجتـار ؛ ألن اهللا أقـر ذلـك بقولـه:  فات الـرب عزوجـل .النصوص فيما يتعلق بصـ

وظــاهر اآليـــة العمــوم أن للتجــارة جـــائز لــذوي اجلــاه والشــرف وللـــص ... مــن النــاس وملـــن  إال أن تكــون تجــارة ))

 بالسـعي إىل اجلمعـة عنـد دوم ، فال عيب على اإلنسـان أن يتجـر ويطلـب الـرزق ؛ وهلـذا وجـه اهللا األمـر للمـؤمنني

ــرا لعلكــم نــدائها وقــال:  (( فــإذا قضــيت الصــالة فانتشــروا فــي األرض وابتغــوا مــن فضــل اهللا واذكــروا اهللا كثي

(( وابتغــوا مــن ملــا أمرنــا بطلــب الــرزق بعــد االنصــراف مــن اجلمعــة ذكرنــا أن ال ننســى ذكــر اهللا قــال:  تفلحــون ))

علـى كـل  (( وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحـون ))حىت ال تنسـى  فضل اهللا واذكروا اهللا ))

ـــه ملـــا ويل علـــى  ـــا بكـــر رضـــي اهللا عن ـــاريخ أن أب حـــال التجـــارة جـــائزة وال عيـــب علـــى اإلنســـان فيهـــا ؛ ويـــذكر يف الت

مــن  املســلمني خليفــة نــزل إىل الســوق يبيــع ويشــرتي وقــالوا لــه كيــف تبيــع وتشــرتي أنــت خليفــة مســئول ؟ قــال البــد

مـا هـي التجـارة املذمومـة ؟ التجـارة  ؛ فضـربوا لـه نصـيبا معينـا مـن بيـت املـال بقـدر كفايتـه ـ رضـي اهللا عنـه ـ . ذلـك



الــذين ال تلهــيهم جتــارة وال بيــع عــن ذكــر اهللا وإقــام الصــالة  ذكــر اهللا ؛ وهلــذا امتــدح اهللا . املذمومــة مــا صــدت عــن

وإيتــاء الزكــاة ؛ قــال بعــض أهــل العلــم: التجــارة الــيت يقصــد ــا املكــاثرة يف الــدنيا هــي مذمومــة ؛ ألن الغالــب أن مــن  

كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر اهللا ؛ فـإذا رأيـت مـن نفسـك شـجعا وطمعـا وشـحا يف التجـارة فأمسـك 

(( ومـن يفعـل ذلـك عـدوانا وظلمـا مث قـال اهللا تعـاىل:  ، أمسك ألن ذلك خيشـى أن تكـون علـى حسـاب الـدنيا .

املشــار إليــه مــا ذكــر يف اآليــة الســابقة فقــط خالفــا لــبعض العلمــاء الــذين  (( ذلــك ))قولــه:  فســوف نصــليه نــارا ))

(( مـن يفعـل ذلـك ذا ال وجه لـه بـل نقـول أي كل ما ي عنه من أول السورة ؛ ألن ه (( من يفعل ذلك ))قالوا 

اإلشارة تعود إىل أقرب مذكور أي من يأكل األموال بالباطـل إال مـا اسـت ... ومـن يقتـل الـنفس عـدوانا وظلمـا  ))

قيـل: إـا مـن بـاب عطـف املـرادف علـى مرادفـه ألن  (( وظلمـا ))أي اعتداء بأن يفعله عـن قصـد  (( عدوانا ))، 

ظلـم ؛ وقيـل: بـل بينهمـا فـرق ، فالعـدوان مـا فعـل عـن قصـد والظلـم يعـود إىل نفـس الفاعـل الظلم عـدوان والعـدوان 

فهــو إذا خــالف مــا ذكــر أو فعــل مــا ذكــر مــن املنــاهي فقــد اعتــدى علــى غــريه فأكــل مالــه واعتــدى علــى غــريه فقتلــه 

صـح الشـك ؛ ألن محـل وظلم نفسه ؛ فيكون عدوانا باعتبـار الغـري وظلمـا باعتبـار الـنفس ؛ وأيهمـا أصـح ؟ الثـاين أ

الكــالم علــى التأســيس أوىل مــن محلــه علــى الــرتادف ؛ ألنــك إذا جعلتهمــا مرتادفتــني صــار ذلــك تكــرارا ؛ لكــن إذا 

وهـو عـدوان أي عـن عمـد وقصـد  (( عـدوانا ))قلت هذه هلا معىن وهذه هلا معىن فهذا هو األصل ؛ وعليـه فنقـول 

أي  (( فسـوف نصـليه نـارا ))قـال:  يـع املعاصـي ظلـم للـنفس .أي على النفس ؛ ألن مج (( ظلما ))على الغري ، 

نصبت مفعولني ليس أصلهما مبتداء وخرب فتكون من بـاب " كسـا ...  (( نصليه نارا ))ندخله نارا حترقه ، وهذه 

املشـار  (( وكان ذلك على اهللا يسيرا )) (( كـان ذلـك )) هحرقـأي ندخله نارا تصالها فت (( فسوف نصليه ))" 

إدخالــه النــار الــيت يصــالها كــان علــى اهللا يســرا أي ســهال ؛ ألنــه ال ميانعــه أحــد يف ملكــه ؛ التعــذيب بالنــار قــد  إليــه

(( إنمـــا أمـــره إذا أراد شـــيئا أن يقـــول لـــه كـــن يصـــعب علـــى بعـــض ملـــوك الـــدنيا مـــثال لكنـــه علـــى اهللا يســـري ســـهل 

(( فســوف وجوابــه:  (( يفعــل ))لشــرط ؟ اإلعــراب يف هــذه اآليــة " مــن " مــا هــي ؟ شــرطية ؛ وفعــل ا . فيكــون ))

وارتبطت اجلملة مجلة جواب الفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو " سوف " واجلـواب الـذي حيتـاج إىل  نصليه نارا ))

  ربط بالفاء جمموع يف قول الشاعر: 

   اسمية طلبية وبجامد     وبما وقد وبلن وبالتنفيس                    

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: التحـذير مـن فعـل هـذه املنهيـات ؛ وذلـك بالوعيـد  وبـالتنفيس .أين سـوف ؟ يف قولـه 

ومـن فوائــدها: أن فعــل هـذه املنهيــات مــن كبـائر الــذنوب ؛ ألنــه توعـد عليــه بالنــار ، وكـل ذنــب توعــد  عليـه بالنــار .

(( وكــان ذلــك انه وقدرتـه ؛ لقولـه: ومـن فوائــدها: بيـان عظمــة اهللا ومتـام ســلط عليـه بالنـار فهــو مـن كبــائر الـذنوب .



ألن الضـمري هنــا تقـديره " حنــن "  (( نصــليه نـارا ))ومــن فوائـدها: تعظـيم اهللا نفســه ؛ لقولـه:  . علـى اهللا يسـيرا ))

وهو ضمري العظمة ؛ وليس مـن املتشـابه إال علـى مـن طمـس اهللا قلبـه كالنصـراين الـذي يقـول إن ضـمري اجلمـع يـدل 

ات احملكمــات الدالــة علــى أن اهللا إلــه واحــد ؛ ألن اهللا طمــس علــى قلبــه ومــن طمــس اهللا علــى التعــدد وينســى اآليــ

(( إن تجتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم مث قــال اهللا تعــاىل:  علــى قلبــه فإنــه ال يتبــني لــه احلــق .

ن الغيبة ؟ ومـن يفعـل ذلـك عن الغيبة إىل اخلطاب ؛ أيهنا عدول  (( إن تجتنبوا )) . وندخلكم مدخال كريما ))

ــوا ))نصــليه ؛ وأمــا  أي  (( إن تجتنبــوا ))العبــاد بقولــه: فهــذا للخطــاب خياطــب اهللا ســبحانه وتعــاىل  (( إن تجتنب

النهــي هــو طلــب الكــف  (( مــا تنهــون عنــه ))، ومجــع كبــرية  (( كبــائر )) ((كبــائر مــا تنهــون عنــه ))تبتعــدوا عــن 

مـأخوذ  (( نكفـر ))أي صـغائر ذنـوبكم  (( نكفـر عـنكم سـيئاتكم ))على وجه االستعالء أي ما ينهاكم اهللا عنـه 

 (( ســيئاتكم ))مـن الكفـر وهـو السـرت ، التكفــري إذا معنـاه السـرت للسـيئات ، وذلـك بــالعفو عنهـا ؛ فقولـه عزوجـل: 

(( إن تجتنبــوا  ليل علــى أن املــراد ــا الصــغرية: أــا جــاءت مبقابلــة الكبــائر مجــع ســيئة واملــراد ــا هنــا الصــغرية ؛ والــد

وإال فأصــل أن الســيئة عامــة الكبــرية والصــغرية ؛ وهــذه مــن بالغــة  كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم ))

لــو  ا جميعــا ))(( فــانفروا ثبــات أو انفــرو القــرآن أن يعــرف معــىن كلمــة بــذكر مــا يقابلهــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: 

مـع أنـك لـو ذهبــت  (( أو انفــروا جميعـا ))قيـل لعبـد اهللا: مـا معـىن الثبـات ؟ فــرادا ؛ مـا دليلـك ؟ أنـه قوبـل بقولـه: 

تراجعها يف القاموس أو غريه مـن كتـب اللغـة ألخـذت وقتـا لكـن إذا عرفـت أن اهللا يـذكر الشـيء ومـا يقابلـه كمـا يف 

 (( نكفـــر عـــنكم ســـيئاتكم ونـــدخلكم مـــدخال كريمـــا ))رادا ؛ وقولـــه: هـــذه اآليـــة عرفـــت أن املـــراد بالثبـــات أي فـــ

(( مــدخال املــدخل الكــرمي هــو اجلنــة ؛ ألــا دار الكرامــة ، دار الفضــل ، دار اإلحســان ، دار الســالم ؛ وهنــا قــال: 

هــو علــى ومل يقــل: مــدخال ؛ ألنــه مــن الربــاعي ، واســم املكــان أو املكــان واملصــدر امليمــي إذا كــان مــن الربــاعي ف ))

ال علــى وزن مفعــل ؛ وهلــذا تقــول: أقــام الرجــل عنــدنا مقامــا ، وتقــول: قــام الرجــل فينــا مقامــا ؛ ألنــه مــن وزن مفعــل 

(( يـــدخل صـــارت بضـــم املـــيم ألـــا مـــن الربـــاعي مـــن أدخـــل يـــدخل  (( يـــدخلكم مـــدخال ))ثالثـــي ؛ وعلـــى هـــذا 

ل هنـــا اســـم مكـــان ؛ وجيـــوز أن تكـــون أي يـــدخلكم يف مكـــان دخـــول كـــرمي بنـــاء علـــى أن مـــدخ مـــدخال كريمـــا ))

لــو قــال  أي أن الكــرم وصــف لإلدخــال و مصــدرا ميمــا أي يــدخلكم إدخــاال كرميــا ؛ وجيــوز أن يــراد ــا هــذا وهــذا

قائــل: مــا هــي الكبــائر ؟ قلنــا: الكبــائر مجــع كبــرية وقــد جــاءت األحاديــث بعــدها بــثالث ، وأربــع وســبع ، وتســع ؛ 

؛ فقيـل: إن الكبـائر مـا نسـب علـى أنـه مـن الكبـائر ومـا سـوى  اختلـف العلمـاء وكفاية األحاديث يف هذا ؛ ومـن مث

( أال أنبـئكم بـأكبر الكبـائر ؟ قلنـا بلـى يـا أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم قـال:  ن الصغائر ؛ ففيذلك فهو م

 قــول الــزور )رســول اهللا ، قــال اإلشــراك بــاهللا وعقــوق الوالــدين وكــان متكئــا وجلــس وقــال أال وشــهادة الــزور و 



وعـدها ، وسـئل عـن الكبـائر فقـال: تسـع ، وعـدها ؛ ومـن مث اختلـف  ( اجتنبوا سبع الموبقات )وورد عنه أيضـا: 

العلماء ؛ فمن من قال: ما ورد أنه من الكبائر فهو كبـرية ومـا ال فهـو صـغرية ؛ وقـد سـئل عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا 

( ، ويف روايـة أخـرى قـال:  لسبعين أقرب منها إلـى السـبع )( هي إلى اعنهما عن الكبائر هل هو سبع ؟ فقـال: 

، وقــال اإلمــام  هــي ســبع مائــة أقــرب منهــا إلــى الســبع ولكــن ال كبيــرة مــع االســتغفار وال صــغيرة مــع اإلصــرار )

أمحد: الكبرية حمدودة ال معدودة وهي ما فيه حـد يف الـدنيا أو وعيـد يف اآلخـرة ، مـا فيـه حـد يف الـدنيا أو وعيـد يف 

( مــن جــر ثوبــه خــيالء لــم آلخــرة فهــو كبــرية ومــا ال فهــو ال ، الزنــا مــثال ؟ كبــرية ، الســرقة كبــرية ، القــذف كبــرية ، ا

كبرية ؛ فما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة فإنـه مـن كبـائر الـذنوب ؛ قـال ابـن عبـد القـوي يف   ينظر اهللا إليه )

 دأو توعـــ ايفمــا فيـــه حـــد فـــي الـــدنف بيــت يف الفقـــه ، قـــال:  " منظومتــه الداليـــة الــيت تقـــع يف حنـــو أربعــة عشـــر ألـــ

فسم يعين مسي أو أعينـه يعـين صـفه بأنـه مـن كبـائر الـذنوب ؛ " علـى نـص   على نص أحمد "فسم كبرى  بأخرى

مـــن هـــو حفيـــد اـــد ؟ شـــيخ  بنفـــي إليمـــان ولعـــن مؤبـــد " ؛وزاد حفيـــد المجـــد أو جـــاء وعيـــده  " أمحـــد " ؛  

اإلسالم ابن تيمية ؛ " وزاد حفيـد اـد أو جـاء وعيـده بنفـي إلميـان " يعـين ال يـؤمن مـن فعـل كـذا وكـذا ، لـيس منـا 

فـزاد   وأشـبه ذلـك ؛  ( لعن اهللا من لعـن والديـه )من فعل كذا وكذا ؛ " ولعن مؤبد " يعين ما ذكر فيه اللعن مثـل: 

مـا رتـب عليـه عقوبـة  :وليـني تكـون أربعـة ؛ ولشـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا كـالم آخـر قـال فيـهكم ؟ زاد ثنتني مع ثنتـني أ

 :ووجـه ذلـك ،خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب وما فيـه جمـرد التحـرمي أو جمـرد النهـي فهـو مـن الصـغائر 

لكونـه نــص علــى  لــذنوببالعقوبــات العامـة علــى ا ألكتفــيأن ختصـيص الــذنب علــى العقوبـة يــدل علــى عظمـه وإال 

عقوبــة خاصــة فيــه يــدل علــى عظمــه ؛ وهــذا الضــابط الــذي ذكــره شــيخ اإلســالم ضــابط ال بــأس بــه ؛ لكنــه ســوف 

يــدخل فيــه ذنــوب كثــرية ؛ ولكننــا مل جنــد فارقــا يفــرق بــني كبــائر وصــغائر إال مبثــل ذلــك ؛ فــإذا رتبــت عقوبــة خاصــة 

هـذه دينيـة  ( واهللا ال يـؤمن مـن ال يـأمن جـاره بوائقـه )أن يقـال:  دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبرية ، دينية مثل

( ثالثــة ال يكلمهــم اهللا يــوم القيمــة وال ينظــر إلــيهم وال يــزكيهم نفــي اإلميــان ؛ دنيويــة كاحلــد ؛ أخرويــة كالوعيــد 

  فهذا تعريف للكبرية بالعد أو باحلد ؟ باحلد نعم . ولهم عذاب أليم )

كانت الذنوب بينك وبني عباد اهللا فهي مـن الكبـائر ، وإذا كانـت بينـك وبـني اهللا فهـي بعضهم يقول إذا   السائل :

  من الصغائر ، فهل هذا صحيح ؟

غري صحيح ؛ يقول إذا كانـت الـذنوب بينـك وبـني العبـاد فهـي مـن الكبـائر ومـا كـان بينـك وبـني اهللا فهـي  الشيخ :

  ليس بني العباد . يالء لم ينظر اهللا إليه )( من جر ثوبه خمن الصغائر ، أقول هذا غري صحيح ؛ ألن 

  



  ؟ (( ... إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

لكــن كبــائر وســيئات اقــرأ ، مــا قــال: نكفـــر عــنكم كبــائركم ، أو نكفرهــا عــنكم ، قــال: إن جتتنبــوا نكفـــر  الشــيخ :

  ائر .السيئات يعين نكفر الصغ

 مـدخال ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  

 ممـــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصـــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بـــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا كريمــا وال

 واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنا عليما ولكل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا اكتسبن

  . شهيدا )) شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت والذين

    : (( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

؟ قيــل إمــا مرتادفــان ؛ وقيــل ؟ يعــين قيــل متباينــان العــدوان باعتبــار التعــدي علــى  هــل العــدوان هــو الظلــم أو غــريه

أيهمــا أصــح مرتادفــان أو متباينــان ؟ متباينــان ؛ مبعــىن ألي شــي صــححت  الغــري عــن قصــد ، والظلــم ظلــم الــنفس .

أعـــوذ بـــاهللا مـــن  رادفـــة .أمـــا متباينـــان ؟ بنـــاء علـــى أن األصـــل يف الكـــالم التأســـيس واملغـــايرة يعـــين دون التوكيـــد وامل

 ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنالشيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن الـذنوب عمـا ـي عنـه ينقسـم إىل كبـائر وصـغائر ؛ لقولـه:  . كريمـا )) مدخال

ومن فوائـدها: تفاضـل النـاس يف اإلميـان ؛ وجهـه ؟ أن  . ر عنكم سيئاتكم ))إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف

اإلميـــان يـــزداد بزيـــادة العمـــل كميـــة أو كيفيـــة أو نوعـــا ؛ هنـــا قســـم اهللا املعاصـــي إىل قســـمني وكلمـــا كـــان اإلنســـان يف 

معصية أشد كان إميانه أنقص وأقل ، فيؤخذ منه أن اإلميان يزيد وينقص ؛ وهـذا هـو الـذي عليـه مجهـور أهـل السـنة 

(( فأمــا الــذين آمنــوا إلميــان يزيــد ويــنقص ، بــدليل الكتــاب والســنة و الواقــع ، الكتــاب قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: أن ا

وهـل يف اآليتـني  (( ليسـتيقن الـذين أوتـوا الكتـاب ويـزداد الـذين آمنـوا إيمانـا ))وقـال تعـاىل:  فزادتهم إيمانـا ))

البـد منهـا ؛ ويف السـنة قـال النـيب صـلى اهللا عليـه  نقـص فيـه تتصـور زيـادة إال مبـا  دليل على النقص ؟ نعم ؛ ألنه ال

؛  للـب الرجـل الحـازم مـن إحـداكن )( مـا رأيـت مـن ناقصـات عقـل وديـن ـ يعنـي النسـاء ـ أذهـب وآله وسلم: 

وأمــا الواقــع فظــاهر ، األعمــال عنــد أهــل الســنة مــن اإلميــان واألعمــال تتفاضــل بالزيــادة ؛ املصــلي عشــر ركعــات ال 

صلى ست ركعات ، وهذا ظاهر حمسوس ؛ كـذلك أيضـا يف القلـب ، اإلميـان يزيـد ويـنقص يف القلـب ،  يساويه من

 (( رب أرنـي كيـف تحيـي المـوتى قـال أولـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن قلبـي ))دليل ذلك أن ابراهيم قال: 

خمـرب خبـرب وهـو عنـدك ثقـة  ليزيد ثبات وإميانا ؛ وأنت بنفسك حتس أن إميانك بشـيء يـزداد يف القلـب ، فـإذا جـاءك

ازداد إميانــك الشــك ، ولــو أخــرب بعكســه ضــعف إميانــك آمنــت بــاخلرب ، فــإذا جــاء آخــر مثلــه وأخــربك بــنفس اخلــرب 



األول الذي أخربك به الثقة ؛ أليس كذلك ؟ هذا شيء مشـاهد ؛ كـذلك أيضـا بالنسـبة ملراقبـة اهللا عزوجـل ، مراقبـة 

أن قبلــه حاضــر بــني يــدي ربــه وأنــه يف أحلــى مــا يكــون وألــذ مــا يكــون وأنــه قــد اهللا ، جيــد اإلنســان يف نفســه أحيانــا 

مـا يـرى مـن األحسـن وال  ذاق طعم اإلميان حىت يتمىن أنه ال يكون إال يف هذا السرور وال يريد ال الدنيا وال اآلخـرة

تـدبر سـرية النـيب عليـه  أو يفأطيب مـن السـاعة الـيت هـو فيهـا سـواء كـان يف كـان يف الصـالة أو كـان يف قـراءة القـرآن 

  الصالة والسالم .


